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ملخص:
يتناول هذا املقالبالبحث مكانة ورعاية فئة مهمة من فئات املجتمع ،لم تنل ما تستحقه من الدراسة ،خاصة
امليدانية مDLا ،ال JKتصور وضعيDEا كما Bي Aي الواقع وتفسرها وتحللها :إDRا فئة املسنQن أو كبار السن كما تسمDNا
بعض املراجع ،حيث تم ال[Zك YQعWى هذﻩ الفئة عWى أساس أDRا ،رغم أهميDEا Aي املجتمع ،لم تتلق الاهتمام الكاAي
والالزم  ،مثل بعض الفئات الاجتماعية ٔالاخرى ،عWى غرار املرأة والشباب مثال ،وقد نظرنا إeى العالقة بQن املكانة
والرعاية ،من منطلق أن مكانة كل فرد داخل املجتمع عامة ،و داخل ٔالاسرة خاصةB ،ي ال JKتحدد درجة اهتمام
أفراد املجتمع ؤالاسرة به ورعايDEم له .وأنه كلما ازدادت مكانة املسن داخل ٔالاسرة كلما رافقDEا زيادة Aي مستوى
الرعاية املقدمة له.
الكلمات املفتاحية:الدور – املكانة – الرعاية – املسنQن – ٔالاسرة
Abstract:
Turning in this article to the position and care of the life stage important in the community,
has not received right from the study. Especially with regard to field study, namely the elderly
and I focused on the elderly, because it is a class despite its importance in the community
except she is do not receive the interest necessary like the rest society such as women and
youth.
And I has collected between status and care because the status of every one are determined
the degree of interest family members and members of the society.
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مقدمة
أمام تزايد عدد املسنQن Aي العالم ،فإنه أصبح من الضروري إجراء دراسات وبحوث عWى هذﻩ الفئة الاجتماعية ملعرفة
واقعها واحتياجا|Dا املختلفة .كما أصبحت دراسة املسنQن ضرورة من ضرورات التنمية Aي املجتمع ،حيث يعرف من
خاللها مدى تقدم املجتمع واهتمامه بكل فئاته الاجتماعية عWى اختالفه من حيث الجنس والسن واملستوى الثقاAي
والعلم Jوالوضعية الاقتصادية وغZQها من الخصائص املرتبطة Dذﻩ الفئات.
عWى هذا ٔالاساس ،فإننا وجدنا من ٔالاهمية بمكان أن نساهم Aي دراسة هذﻩ الفئة ،مركزين خصوصا عWى املكانة الJK
تحتلها داخل ٔالاسرة صمن ٔالابناء ؤالاحفاد ؤالاقارب عموما ،و عWى الرعاية ال JKتتلقاها هذﻩ الفئة من قبل ٔالاسرة
عندما تبلغ سنا يتطلب ذلك.املتغZQان الذي يمكDLما إعطاء صورة واضحة عن الوضعية العامة لكبار السن Aي ظل
التحول والتغ ZQالذي عرفه العام Aي مختلف املجاالت الاجتماعية والاقتصادية ،وظهور بعض املفاهيم الحديثة نتيجة
هذا التغ ZQعWى غرار الفردانية.

1

أوال  :دور املسن ومكانته الاجتماعية
 -1تعريف الدور واملكانة
أ( -تعريف الدور
نمطمنالدوافعؤالاهدافواملعتقداتوالقيموالاتجاهاتوالسلوكالذييتوقعأعضاءالجماعةأنZQوهفي
يعرفالدوربأنه
ً ً
ً
1
منيشغلوظيفةماأويحتلوضعااجتماعيامعينا،والدوريصفالسلوكاملتوقعمنشخصفيموقف ما  .وتعرفه هيلينDEملان بأنه "
ٔالانماط السلوكية املنظمة للفرد من حيث تأثرها باملكانة ال JKيشغلها أو الوظائف ال JKيؤدDا Aي عالقاته بشخص
واحد أو أك2."Zأمادائرةاملعارفالدوليةللعلوماالجتماعية،والتيتناولتطبيعةاملفهومومكونا|Dوأبعادﻩ ،فإDRاتعرفالدوربالنظر
علىأDRمفهوميستخدملتفسZQوتوضيحالتوقعاتالسلوكيةللفرد،والتييمكنمن
إليه
خاللهابيانوضعهأومكانته،معال[ZكYQفيإطارهذاالتعريفعلىاملظاهرالاجتماعيةللدوروخاصة
منحيثY¤وغالدوروعالقDEبالفاعل،وباملكانة،وباإلطارالتنظيم،JوكذلكعالقDEبالشخصنفسه.
يؤكدثيودرسون
الدور
فZQىأDRنموذجللسلوكمبJª
جانبالتوقعاتفيتعريف
عWى
Theodarson
علىحقوقوواجباتمعينة،ويرتبطبمركزمعينداخلنطاقجماعةأوموقفاجتما«ي،ويحددهذاالدور
بمجموعةالتوقعاتمنجانباآلخرينومنجانبالشخصنفسهعن سلوكه3.وعWى أساس ما سبق ،يمكننا أن نعرف الدور بأنه
عبارة عن نمط من الدوافع ؤالاهداف واملعتقدات والقيم والاتجاهات والسلوك القائم عWى حقوق وواجبات معينة.
ويتحدد الدور بصفته تعبZQا عن سلوك ،بمجموعة التوقعات ال JKينتظرها الفرد من ٓالاخرين ،وتلك ال JKينتظرها
ٓالاخرون منه Aي موقف معQن .ويرتبط الدور الذي يقوم به كل فرد A ،ي عالقة من التأث ZQوالتأثر ،بمكانته الاجتماعية
وخصائصه الشخصية والجماعة ال JKينتسب إلDNا و ٕالاطار التنظيم Jالذي ينتم Jإليه.
ب( -تعريف املكانة
يتضمنالتوقعاتاملتبادلةللسلوكبينالذين
والذي
املكانةعنوضعمعينفيالنسقاالجتما«ي،
تعZ¤
أييكتس´Dاالفردعنطريقمجهودﻩ
يشغلوناألوضاعاملختلفةفيالبناءأوالنسق.وقدتكونمكانةمكتسبة،
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وقدرا|Dومهاراته،أوتكونموروثة ،أيقائمةعلىوضعموروثفياملجتمع .كما أDRا الوضع الذي يشغله الشخص أو ٔالاسرة أو
الجماعة القرابية Aي النسق الاجتما«ي بالنسبة لآلخرين ،وقد يحدد هذا الوضع الحقوق والواجبات وأنواع السلوك
ٔالاخرى ،بما Aي ذلك طبيعة ومدى العالقة بأشخاص آخرين لهم مكانات مختلفة5ويعرفها أحمد بدوي بأDRا املركز الذي
يشغله الفرد Aي البنية الاجتماعية للجماعة .و بكل مركز اجتما«ي ترتبط أدوار محددة يقوم Dا الفرد طبقا للقواعد
السلوكية املقررة.6
عWى هذا ٔالاساس ،يمكننا تعريف املكانة بأDRا وضع معQن يشغله فرد ،أو أسرة ،أو جماعة قرابية ،داخل النسق
الاجتما«ي بالنسبة لآلخرين .وهو يتضمن التوقعات ال JKيتم تبادلها بQن ٔالافراد الذين يشغلون أوضاعا مختلفة Aي
النسق الاجتما«ي وال JKتتعلق بسلوكات بعضهم البعض .وهذا الوضع هو الذي يحدد الحقوق والواجبات وأنواع
السلوك ٔالاخرى ،بما Aي ذلك العالقات مع أفراد من مكانات مختلفة .وفد تكون املكانة مكتسبة يبلغها الفرد بمجهودﻩ
وقدراته ومؤهالته الخاصة ،أو موروثة تنتقل إeى الفرد عن طريق ٔالاسرة بصفDEا إرثا معنويا.
 -2دور املسن ومكانته ي ٔالاسرة :
تعتمد مكانة الفرد داخل الجماعة ال JKينتم JإلDNا عWى الدور الذي يقوم به ،حيث يعت Z¤هذا الدور الجانب
الديناميكي لها ،ويش ZQإeى مجموعة من التوقعات تخص املكانة ال JKيشغلها ،أو إeى أنه سلوك يعكس متطلبا|Dا .ويتم
ربط الفرد باملكانة بواسطة ممارسته ألدوار تتعلق Dذﻩ املكانة وال JKتكمن فيما يقوم به من خدمات مادية ومعنوية
للجماعة ال JKينتم JإلDNا ،حيث أدت التغZQات والتحوالت ال JKحدثت Aي العالم ،وال JKأثرت عWى ٔالاسرة Aي شكلها
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وبنيDEا ووظائفها ،إeى تغيA ZQي نسق القيم واملعاي ZQال JKكانت توجه سلوكات ٔالافراد وتحدد أدوارهم ومكانا|Dم
الاجتماعية .وقد تظهر هذﻩ التغZQات بوضوح Aي املجتمعات الغربية املعاصرة ال JKتؤمن بالقوة والسرعة ومعاي ZQأخرى
جديدة ظهرت مع التغZQات الحاصلة7.والدراسات املنجزة Dذا الصدد تالحظ " تدحرجا ملكانة املسنQن فDNا ،حيث
يسود الشعور بأن كبار السن قد تخطوا املرحلة ال JKيكنون فDNا قادرين عWى ٕالانتاج والعطاء". 8
لعل هذﻩ الصورة ليست Bي ذا|Dا Aي مجتمعاتنا ال JKما يزال فDNا املسن مصدرا هاما من مصادر الخZ¤ة واملعرفة ،وما
يزال يقدم دعما نفسيا واجتماعيا ألفراد أسرته9.ذلك ما يراﻩ حسQن عبد الحميد رشوان إذ يقول  ":لقد كانت
املؤتمرات الحضرية ال JKجعلت من ٔالاسرة الزوجية الصغZQة أو ٔالاسرة النواة ضرورة من ضروريات التوافق مع ظروف
املجتمع عامال من العوامل ال JKأدت اeى تغي ZQاملكانة التقليدية لكبار السن Aي ٔالاسرة ،وقد جاء عWى هذﻩ الفئة حQن
من الدهر لم تكن تمثل مشكلة ذات أهمية سواء لألسرة أو للمجتمع ،بل كان من السهل إشباع حاجيا|Dم Aي ٔالاسرة
املمتدة ،كما كانت آراDÇم ومق[Zحا|Dم وخZ¤ا|Dم تحتل مكانة عالية من التقدير والاح[Zام من جميع أعضاDÇا ،هذا
باإلضافة إeى أنه كان بمقدورهم الاستمرار Aي أداء دورهم ٕالانتاÈي بإيجابية Aي ٔالاسرة والجماعات القرابية ال JKترتبط
عضويDEم Dا طوال حيا|Dم ،كما كانت ٔالابوة نوعا من التأمQن ضد الشيخوخة بالنسبة للكث ZQمDLم ، 10".يتم تقييم
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املسن اجتماعيا بصفته فردا من أفراد املجتمع من خالل:
 عدد ٔالادوار ال JKيقوم Dا وطبيعDEا. درجة تحقيقه لهذﻩ ٔالادوار.تتباين أدوار املسن Aي ارتفاعها وهبوطها ،وذلك Aي حدود إمكاناته وقدراته ومهاراته ال JKاكتس´Dا ،وعالقاته داخل
ٔالاسرة .فاملسن قد ينعزل عن املشاركة الفعالة Aي حياة ٔالاسرة خاصة بعد تقاعدﻩ عن العمل وفقدانه لحيويته بسبب
أعراض التقدم Aي السن ،إال أن دورﻩ Aي ٔالاسرة يستمر سواء أكان هذا الدور ماديا أو معنويا ،و" تتغ ZQمكونات الدور
بالنسبة للفرد تبعا للتغZQات الاجتماعية Aي املجتمع ،وتغ ZQاملراكز الاجتماعية Aي املجتمع ،وتغ ZQعالقاته Aي أطوار
12
النمو ،وتغ ZQقدراته وحاجاته ،وتؤثر هذﻩ التغZQات Aي العناصر املكونة للدور ،وبالتاeي يحدث تغA ZQي سلوك الفرد".
والذي تجدر ٕالاشارة إليه هو أن القيم ليست Bي العامل الوحيد الذي يؤثر عWى أدوار املسن Aي ٔالاسرة ،حيث ال يمكننا
أن نغفل عن مدى تأثٕ ZQالامكانيات املادية والقدرات الشخصية ،وكذلك الوضعية الاجتماعية ومستوى الدعم الذي
يتلقاﻩ من قبل أفراد ٔالاسرة مثل الزوجة ؤالابناء ،أضف إeى ذلك شكل العالقات بينه وبيDLم ،ومدى تأثZQها عWى أداء
املسن ألدوارﻩ الاجتماعية وتحديد مكانته داخل ٔالاسرة "13.فمثال الشخص الذي يتمتع بصحة جيدة يستطيع إنجاز
واجباته وأدوارﻩ الاجتماعية ال JKيحتمها عليه املوقف .فهو يستطيع التكيف مع البيئة ال JKيعيش فDNا ،والعكس
14
صحيح".
فإذا نحن أردنا التكلم عن دور املسن Aي ٔالاسرة الجزائرية ،فإننا ال يمكن أن نغفل عن وضع عائWي هام يجد الكث ZQمن
املسنQن أنفسهم فيه .فاألسرة ال JKيعيش Aي كنفها جد وجدة ،تؤدي وظيفة ثقافية هامة بنقل ال[Zاث الثقاAي من جيل
ٔالاجداد إeى جيل ٔالاحفاد ،حيث يقوم الجد والجدة بدور أساA JÐÑي حفظ ونقل تاريخ ٔالاسرة وجذورها" .ويقوم الجدان
بدور هام Aي تفقد أحوال الناشئة وسد الثغرات ال JKقد ي[Zكها جيل ٕالاباء ؤالامهات وراءهم لكZة انشغالهم" 15.فمن
ٔالادوار ال JKيمكن أن يقوم Dا الجدان ،و خصوصا الجدة ،دور حضانة ٔالاحفاد ال سيما Aي ف[Zات حمل الزوجة
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ووالد|Dا ،أو Aي حالة خروج الزوجة إeى العمل".
 -3دور املسن ومكانته ي املجتمع
شهدت املجتمعات الحديثة تحوال أثر بشكل كب ZQعWى ٔالاسرة وعWى الحياة الاجتماعية للمسنQن ،وهذا من خالل التغZQ
الحاصل Aي أدوارهم ومكانDEم الاجتماعية ،بسبب التحوالت الحاصلة نتيجة الانتقال من الاقتصاد التقليدي إeى
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الاقتصاد الحديث .حيث عرف املسن Aي ظل النظام التقليدي دورا ومكانة مرموقQن ،حيث كان هو القائد ألفراد
الجماعة الاقتصادية وروحها ،وكان هذا النظام يقيس مقدار املكانة حسب التقدم Aي العمر ،فكان للفرد ٔالاك Zسنا
املسؤولية الكZ¤ى واملكانة ٔالاوeى داخل ٔالاسرة وخارجها . 17ويمكن حصر ٔالاسباب ال JKأدت إeى تغ ZQدور املسن ومكانته
18
داخل املجتمعA ،ي العناصر التالية:
أ( -انتقال املجتمع من الاعتماد عWى الاقتصاد الزرا«ي الاكتفائي إeى الاعتماد عWى الاقتصاد الصنا«ي و ما استتبع
ذلك من نزوح ريفي نحو املدن.
ب(  -الصراع بQن ٔالاجيال نتيجة لتطور الذهنيات مع تمسك غالبية ٓالاباء بالعادات و التقاليد .
ج( -حجم السكن الذي أصبح ،بفعل التعم ZQالحديث ،ال يسمح باستيعاب ٔالاسرة املمتدة ،مما أدى بأفراد ٔالاسرة
املقبلQن عWى تشكيل أسر جديدة ،إeى البحث عن مسكن مستقلٔ ،الامر الذي أدى عموما إeى تقليص العالقات
ٔالاسرية ،وحصرها Aي نطاق ضيق ومحدود.
د( -خروج املرأة من البيت ،ودخولها Aي الحياة العامة الاجتماعية والاقتصادية.
ه( -تفتح أفراد املجتمع عWى الثقافات ٔالاجنبية ،نتيجة عوامل الاتصال املختلفة ،واكتساDم قيما جديدة أثرت عWى
سلوكا|Dم وتوجها|Dم املختلفة.
هذﻩ ٔالاسباب كلها أثرت Aي دور املسن ومكانته ،وانعكست عWى نفسيته وحالت دون اندماجه الاجتما«ي ،مما
أدى إeى انحسار عالقاته الاجتماعية .فتفكك الروابط بQن ٔالاجيال املتعاقبة ،أجيال ٔالاباء ؤالابناء ،فد أدى بالضرورة
إeى إضعاف مبدأ الال[Yام تجاﻩ كبار السن الذي كان مبدأ قويا Aي املجتمع التقليدي .كما أن نمط الانتاج الحديث قد
أدى إeى تقهقر السلطة ٔالابوية حA ÖKي ٔالاسر ال JKظل شكلها ممتدا وبنيDEا مركبة ودوائر القرابة فDNا محتفظة عWى
بعض أشكالها التقليدية.
أصبح املسن الذي كان له نشاط اقتصادي معلوم ومكانة اجتماعية مح[Zمة ،نتيجة لوضعه الجديد الذي فقد معه
مكانته يشعر أنه فرد غ ZQمرغوب فيه .وهو شعور ناجم عن فقدانه ملكانته الاجتماعية نتيجة إحالته عWى التقاعد
بمعاش زهيد ،أو دون معاش ،إضافة إeى انفصال أبنائه عنه واستقاللهم بحيا|Dم الخاصة.

ثانيا :رعاية املسنن وأنواعها
 (1مفهوم رعاية املسنن
ال توجد Aي املراجع املتوفرة لدينا تعاريف كثZQة عن الرعاية الاجتماعية للمسن ،إال أن هناك تعريفا يمكن أن يسد
هذا النقص ،وهو التعريف الذي تقدمه الجمعية ٔالامريكية لألخصائيQن الاجتماعيQن .فرعاية املسنQن بالنسبة إلDNا Bي
 ":مجموعة ٔالانشطة املنظمة ال JKتمارسها هيئات حكومية وأهلية تطوعية ،تسØى من أجل توف ZQالحماية والوقاية
والحد من أثار املشكالت الاجتماعية والعمل عWى عالجها بإيجاد الحلول املناسبة لها .كما |Dتم بتحسQن مستوى
معيشة ٔالافراد والجماعات ،وتستند هذﻩ ٔالانشطة لجمهور املتخصصQن املهنيQن كاألخصائيQن الاجتماعيQن واملحللQن
19
النفسيQن ؤالاطباء واملحامQن واملدرسQن.
هذا التعريف ينطبق خصوصا عWى الرعاية Aي البلدان املتطورة ،وعWى رأسها الواليات املتحدة ٔالامريكية ،ألنه يخضع
النشاط الرعائي إeى قوانQن خاصة ،تنظم الهيئات الحكومية والجمعيات املدنية ال JKهدفها رعاية كبار السن ،وتوفZQ
الحماية لهم ،ووقايDEم من املخاطر الاجتماعية ،وعالجها إن وجدت ،والعمل عWى تحسQن معيشDEم .إال أنه بالرجوع إeى
واقعنا الاجتما«ي ،نجد أن ما توفرﻩ ٔالاسرة واملجتمع للمسنQن هو نفس الحاجات ال JKيتحدث عDLا التعريف مع فارق
جوهري ،وهو أن الرعاية ٔالاسرية عندنا منظور إلDNا من منطلق الواجب الدي ،Jªومنطلق ٔالاعراف والتقاليد ،وال
تتطلب قوانQن تنظمها وتستد«ي بذلك مراقبة الدولة .وسكوت قانون ٔالاحوال الشخصية عن هذﻩ املسألة دليل عWى
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أن رعاية املسنQن مسألة طبيعية ال تدعو إeى تنظيم قانوني .وإذا كانت رعاية املسنQن من قبل الدولة Aي البلدان
املتطورة تعت Z¤قاعدة ،فإنه بالنسبة ملجتمعنا تشكل استثناء ،وال ينظر إلDNا املجتمع بعQن الرضا.
 (2أنواع الرعاية املقدمة للمسنن داخل ٔالاسرة
بحكم أن ك Z¤السن هو مرحلة حتمية من مراحل الحياة ٕالانسانية ،من جهة ،ونظرا ل[Yايد نسبة املسنQن Aي العالم
بشكل ملحوظ من جهة أخرى .فقد سØى املجتمع بكل مؤسساته إeى تقديم الحماية و الرعاية املختلفة لهذﻩ الفئة من
أفرادﻩ .وسوف يتم فيما يWي التطرق إeى أهم أنواع الرعاية املقدمة أو الواجب تقديمها للمسنQن خاصة داخل ٔالاسرة،
ومن بQن أنواع الرعاية هذﻩ ،سوف نركز عWى الرعاية الصحية ،والاقتصادية ،والاجتماعية والنفسية .و يمكن ٕالاشارة
هنا ،إeى أن درجة الرعاية ال JKيتلقاها املسن Aي ٔالاسرة تتوقف بشكل كب ZQعWى دورﻩ ومكانته داخلها.
أ -الرعاية الصحية
تختلف الاحتياجات الصحية للمسنQن عن احتياجات الفئات ٔالاخرى .فعادة ما يكون املسنون أك Zمن يحتاج
إeى ٔالاطباء ،ذلك ألن أنواع ٔالامراض ونسبة ٕالاصابة Dا تختلف وتزيد عندهم باملقارنة مع الفئات العمرية ٔالاخرى،
وترتكز الرعاية الصحية املقدمة للمسنQن عWى أساسQن:
 أساس وقائي.
 أساس عالÈي.
فأما ٔالاساس الوقائي فيتمثل Aي الخدمات الصحية ال JKيمكن أن تمنع املرض أو تؤخرﻩ قدر ٕالامكان ،وهذا من
خالل زيادة املعلومات الصحية املقدمة لهم ،عن طريق عمليات التوعية ،وتوضيح املمارسات ال JKيمكن أن تعرضهم
للمرض ،وتحسيسهم بضرورة تجن´Dا .فعWى سبيل املثال العمل عWى إبعاد املسن عن مجموعة من املواد الغذائية
املضرة بالصحة ،وحثه عWى ممارسة مجموعة من ٔالانشطة الجسمية :كامل JÐÛوغZQها ،وكذا الاهتمام بنظافته بصفة
عامة ،وذلك ح ÖKال يكون عرضة لبعض ٔالامراض ،كما تتم الرعاية عWى أساس وقائي من خالل الكشف الدوري
للمسنQن Aي املؤسسات الصحية ،ال JKقد تكشف عن ٔالامراض Aي مراحلها املبكرة ،وبالتاeي عالجها قبل أن تتفاقم.
أما ٔالاساس العالÈي فيتمثل Aي تخليص املسن من الشوائب ؤالاعراض الصحية ال JKلحقت به وأصابته ،وذلك من
خالل توف ZQاملؤسسات الصحية املجانية ،وكذا توف ZQخدمات ٕالاقامة باملؤسسات الصحية Aي حالة ٕالاصابة باألمراض
ال JKتتطلب هذا النوع من الخدمات 20.من خالل الوقوف عWى الرعاية الصحية للمسنQن ،يتضح لنا أن هذﻩ الرعاية
لها محوران أساسيان ال يمكن غض الطرف عن أحداهما أو التقليل من أهميته ،فاملحور ٔالاول  :يتمثل Aي الرعاية
الخارجية ال JKيتلقاها املسن من غZQﻩ أو من البيئة الاجتماعية املحيطة به ،حيث تكون مالئمة لحاجاته وملتطلباته،
أما املحور الثاني  :فيتمثل Aي املسن نفسه ،بما يحمله من و«ي بنفسه وبظروفه الصحية ،فال بد أن يكون متمتعا
بمجموعة من املعلومات املفيدة وبمجموعة من املهارات الصحية والعادات السليمة.21
تلعب ٔالاسرة دورا حيويا Aي هذا النوع من الرعاية ،وذلك بالحفاظ عWى صحة املسن ،من خالل مراعاة نظافته
الجسدية ،وكذا توف ZQالوسائل الصحية الخاصة به كالسماعات والنظارات .ومن أهم ٔالادوار الصحية لألسرة تجاﻩ
املسن ،الاعتناء بغذائه ،كما ونوعا ،بما يالئم تقدمه Aي العمر ،وأخذا بعQن الاعتبار تناوله املستمر لألدوية .وتعد
ٔالاسرة املؤسسة ٔالاصلية الD| JKتم بالرعاية الصحية للمسنQن-خاصة النساء املسنات مDLم-حيث تقوم بتوفZQ
مصاريف العالج لهمٔ ،الامر الذي يعت Z¤بالغ ٔالاهمية بالنسبة للفئات ال JKال دخل لها ،أو ضعيفة الدخل .وAي كل
ٔالاحوال ،تبقى نوعية الرعاية الصحية للمسنQن مرتبطة بالظروف ال JKتعيشها أسرهم.
ب -الرعاية الاقتصادية
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رغم ٕالاجراءات ال JKاتخذ|Dا الدول والحكومات Aي العالم من أجل تحسQن الوضع الاقتصادي للمسنQن ،ومن أجل
حمايDEم وتأمQن مصدر للدخل لهم Aي هذا العمر ،من خالل القوانQن وأنظمة الحماية الاجتماعية والضمان
الاجتما«ي ،وإنشاء صناديق التقاعد ،إال أن هذﻩ ٕالاجراءات لم تمس كل املسنQن ،ولم تضمن دخال جيدا و كافيا لهم.
وهذا نتيجة النقص الذي يحدث Aي دخل املسن عند إحالته عWى التقاعد ،زيادة عWى ٔالاعباء املادية ٕالاضافية ،خاصة
فيما يتعلق بعبء مصاريف العالج .وأمام هذﻩ الوضعية ،وضعت هيأة ٔالامم املتحدة مجموعة من ٕالاجراءات لتحسQن
الرعاية املادية والاقتصادية للمسنQن ،وهذا من خالل ما يWي: 22
 إدراج املسنQن Aي سياسات وبرامج الحد من الفقر. وضع وتنفيذ سياسات ترمي إeى توف ZQالحماية الاقتصادية والاجتماعية الكافية Aي ف[Zة الشيخوخة. السØي إeى تأمQن دخل كاف لجميع كبار السن. السØي إeى اتخاذ تداب ZQمالئمة Aي مجال الحماية الاجتماعية والضمان الاجتما«ي من أجل التصدي لظاهرة تفJÐÛالفقر Aي أوساط النساء املسنات.
هذا وترتكز الرعاية الاقتصادية للمسن داخل ٔالاسرة ،عWى دخله ومكانته من جهة ،وعWى دخل ٔالاسرة من جهة أخرى.
فاملسن الذي لديه دخل مرتفع يضمن له الاستقالل املادي عن أفراد أسرته ،ويسمح له بتوف ZQمختلف متطلباته
اليومية .أما املسن الذي ال يملك دخال يكفيه لتوف ZQمتطلباته ،فيبقى معتمدا عWى أفراد أسرته ،حيث يقوم الزوج أو
الابن ٔالاك Z¤بتغطية احتياجاته الاقتصادية.
ج -الرعاية الاجتماعية
يعرف كب ZQالسن Aي هذﻩ املرحلة من العمر عدة تغZQات و مشكالت اجتماعية .تتمثل أساسا Aي تراجع دورﻩ ومكانته،
وكذا تدهور العالقات الاجتماعية ،سواء عWى مستوى ٔالاسرة أو عWى مستوى املجتمع ككل .ولذلك فال بد من توفZQ
رعاية اجتماعية خاصة Dذﻩ الفئة خاصة من أفراد أسرته ،ومن أجل ضمان رعاية اجتماعية للمسنQن ،بادرت هيأة
ٔالامم املتحدة بوضع مجموعة من ٔالافكار ؤالاهداف ال JKترمي إeى خدمة ورعاية املسنQن ،سواء Aي ٔالاسرة أو Aي املجتمع
ككل .ومن بQن هذﻩ ٔالافكار:
 -1التشجيع عWى فهم الشيخوخة عن طريق نشر الثقافة ،وهذا باعتبارها ظاهرة |Dم املجتمع كله.
 -2وضع مبادرات |Dدف إeى تعزيز التبادل بQن ٔالاجيال ،وال[Zك YQعWى كبار السن ألDRم يشكلون موردا اجتماعيا.
 -3الاهتمام بأوضاع ٔالاجيال خاصة بالجيل الذي يتعQن عليه العناية باألبوين وباألطفال وباألحفاد Aي نفس الوقت.
يعطي الكاتب مصطفى محمد أحمد الفقى مجموعة من املق[Zحات ملواجهة املشكالت واملتغZQات الاجتماعية الJK
تواجه املسنQن .وهذا من أجل ضمان رعاية اجتماعية تتما ÖÐàمع متطلبا|Dم Aي هذﻩ املرحلة العمرية ،ومن بQن هذﻩ
املق[Zحات ما يWي:
 توف ZQالحياة ٔالاسرية :وذلك من خالل وجود ٔالابناء أو من خالل الزيارات العائلية املتكررة. املكانة والدور :فال بد أن يحصل املسن عWى املكانة الاجتماعية ،وأن يتم تمكينه من أداء أدوار حA ÖKي أبسط شؤوناملYáل .وكذا إيجاد أدوار بديلة تتناسب مع وضعية املسن وإمكاناته الفعلية وخZ¤اته السابقة.
 مساعدته Aي إنشاء وتكوين عالقات اجتماعية :وذلك من خالل تنظيم عمليات التفاعل الاجتما«ي ،ومساعدته Aيتكوين عالقات وصداقات جديدة.
إن درجة الرعاية الاجتماعية للمسن Aي ٔالاسرةB ،ي ال JKتZ¤ز دورﻩ ومكانته داخلها ،فكلما زاد دور املسن ومكانته
داخل ٔالاسرة ،كلما زادت رعايته الاجتماعية داخلها ،وتZ¤ز الرعاية الاجتماعية للمسن داخل ٔالاسرة الجزائرية من
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خالل ،الزيارات ال JKيقوم Dا له ٔالاقارب الذين لهم أسرهم املستقلة ،وتوف ZQكل احتياجاته ومطالبه الاجتماعية من
غذاء ،وملبس ومبيت  .وكذا من خالل استشارته وإشراكه Aي كل شؤون ٔالاسرة.
د -الرعاية النفسية
إن تحسQن املحيط الاجتما«ي للمسن ال يكفي وحدﻩ ،بل ال بد أن يتبع ذلك تحسQن ومراعاة الجو الداخWي النفJÐâ
للمسن ،وهذا من خالل إبعادﻩ عن ٔالافكار ال JKيمكن أن تحول دون سعادته ،وتجعل حالته النفسية معقدة وسيئة،
مثل فكرة املوت ،والاكتئاب ،واحتقار الذات ،والوسواس ...هذﻩ الحاالت النفسية وخاصة إذا تأزمت فإنه ال يمكن
التخلص مDLا إال من خالل تقديم عالج نف JÐâط 23.Jãوقد حدد الباحثان أرنولدوكوينج مجموعة من ٔالاساليب الJK
تساعد عWى الرعاية النفسية للمسنQن داخل ٔالاسرة ،ومن بQن هذﻩ ٔالاساليب ما يWي: 24
 تحسيس املسن بأنه محل تقدير من الكل ،وأنه ليس عبئا عWى ٓالاخرين. تدعيم واستحسان كل ٔالاشياء ٕالايجابية ال JKيقوم Dا املسن ،وعدم ال[Zك YQوالاهتمام باألشياء السلبية .وهذا منأجل تحقيق الرضا الذاتي له.
ترتبط الرعاية النفسية للمسن داخل ٔالاسرة عWى أنواع الرعاية ٔالاخرى املقدمة له ،فبتحقيق الرعاية الصحية،
الاجتماعية والاقتصادية تكون ٔالاسرة قد حققت الرعاية النفسية للمسن ،سواء بطريقة مباشرة أو غ ZQمباشرة.
وتتحقق الرعاية النفسية للمسن داخل ٔالاسرة من خالل ،خلق جو من الارتياح النف JÐâو العاطفي بQن املسن وأفراد
أسرته ،وهذا من خالل زيادة العالقة والتفاعل بيDLم.

خـاتمـة:
Aي ٔالاخ ،ZQفإن الذي يمكننا الخروج به مما سبق ،هو أن مكانة املسن Aي ٔالاسرة تتحدد وفق الدور الذي يقوم به،
باإلضافة إeى مجموع القيم السائدة Aي هذﻩ ٔالاسرة بصفة خاصة ،وAي املجتمع بصفة عامة ،وعليه تقع املسؤولية عWى
أفراد املجتمع ـ وخاصة مDLم الباحثQن واملتخصصQن Aي مجال خدمة ورعاية كبار السن ـ Aي إعطاء ٔالاهمية واملكانة
الاجتماعية لهذﻩ الفئة ،وعدم اعتبارها فئة مهمشة أو فئة عالة عWى املجتمع ،كما نجد ذلك Aي بعض الكتب املعتمدة
كمراجع .والواقع أن هذﻩ الفئة لم يتم إعطاؤها املكانة الحقيقية Dا ،بدءا باألسرة ووصوال إeى املجتمع ،وال تتحقق
هذﻩ املكانة إال من خالل توف ZQالرعاية بمختلف أنواعها ،الاجتماعية ،الاقتصادية ،الصحية والنفسية ،لشريحة
اجتماعية قدمت Aي شباDا وكهولDEا خدمات جليلة للمجتمع ،والشرع والقانون يكفل لها وقد بلغت مرحلة العجز أن
تستعيد ولو قسطا قليال مما قدمته.
إذا أردنا أن نستكشف حقيقة الوضع الذي يعرفه املسن ،فإن امليدان ال يزال خصبا .وعWى الباحثQن واملختصQن  ،إذا
توخوا ذلك ،التطرق إeى دراسة كبار السن دراسة ال نظرية مجردة قد تجانب الواقع أو تناقضه ،بل دراسة ميدانية
تع Z¤عن الواقع املعاش ،وتكشف عن املكانة والرعاية الحقيقيتQن املوجودتQن Aي ٔالاسرة خاصة ،واملجتمع عWى وجه
العموم.

الهوامش وٕالاحاالت: -1أنظر مولود زايد الطيب ،دور الحراك الاجتماbي ي الحصول ع`ى املكانة الاجتماعية وعالقة ذلك ببنية ونظام املجتمع.مرجع
سابق،ص.14
 -21أنظر خZQي خليل الجميWي ،نظريات ي خدمة الفردٕ .الاسكندرية :املكتب العلم ،1998 ،Jص.24
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 -6أحمد زكي بدوي ،معجم مصطلحات الرعاية والتنمية الاجتماعية .القاهرة :دار الكتاب ،لبنان :دار الكتاب الالبناني ،ط،1987 ،1
ص246
 -7أنظر لعبيدي نادية،املكانة الاجتماعية للمسن ي الاسرة الجزائرية.مذكرة لنيل شهادة املاجستي[ ،Zجامعة باتنة-2008،
،2009ص.104
 -8أنظر عزت سيد احمد وآخرون ،التقدم ي السن.الكويت:دار القلم،ط،1984،1ص110
 -9حسن محمد حسن وآخرون،دراسات بيئية وأسريةٕ .الاسكندرية  :دار املعرفة الجامعية،1998،ص262
 -10حسQن عبد الحميد رشوان ،األسرة واملجتمع :دراسة ي علم اجتماع ٔالاسرةٕ .الاسكندرية:مؤسسة شباب الجامعة،2003،ص.120
 -11محمد نبيل عبد الحميد ،العالقات ٔالاسرية وتوافقهم النف .mnoالقاهرة :الدار الفنية،1999 ،ص.92
 -12عز الدين ابراهيم ،السنوات ٔالاخDة من العمر ي ضوء الهدى الاسالمي ومعطيات الدراسة العلمية الحديثة .بZQوت :املكتب
الاسالمي ،ط ،2001،1ص .170
 -13لعبيدي نادية،املكانة الاجتماعية للمسن ي ٔالاسرة الجزائرية.مرجع سابق،ص.104
 -14حسن محمد حسن وآخرون،دراسات بيئية وأسرية.مرجع سابق،ص.110
 -15سامية محمد فهم ،Jاملشكالت الاجتماعيةٕ .الاسكندرية :دار املعرفة الجامعية ،2003 ،ص .92
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